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Γηεπζπληέο/ηξηεο ρνιείωλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  

 
 

Θέμα: Σςγκένηπωζη Εκπαιδεςηικού ςλικού για ενίζσςζη ηων νέων Αναλςηικών 
Ππογπαμμάηων για ηην Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη/Εκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο 

Ανάπηςξη 

 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλω ζέκα θαη ζα ήζεια λα ζαο πιεξνθνξήζω όηη, ζηα πιαίζηα ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ)/Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) θαηά ηε λέα 
ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012, ε νκάδα ηωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ γηα ηελ ΠΔ/ΔΑΑ 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπγθέληξωζεο θαη εηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ην νπνίν ζα 
ζηεξίμεη θαη ζα βνεζήζεη ην έξγν ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εμέηαζε θαη 
επεμεξγαζία ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 
γηα ηελ ΠΔ/ΔΑΑ.  
 
Γηα ην ζθνπό απηό έρεη ήδε ζηαιεί ζηα ζρνιεία ην βηβιίν «Θέκαηα Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζηελ 
Δθπαίδεπζε» ην νπνίν απνηειεί βαζηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ 
ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ Φηώρηα, Σνπξηζκόο, Παξαγωγή θαη Καηαλάιωζε, Δξεκνπνίεζε, Μέζα 
Μεηαθνξάο. ηε βάζε απηνύ θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα εηνηκαζζεί αλάινγν εθπαηδεπηηθό 
πιηθό πνπ λα ζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία όιωλ 
ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ε νκάδα ηνπ Αλαιπηηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηεο ΠΔ/ΔΑΑ πξνηίζεηαη λα νξγαλώζεη ηξάπεδα πιηθνύ, θαη λα ζπγθεληξώζεη 
πιηθό πνπ έρεη ήδε παξαρζεί από ηα ζρνιεία, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ. Σν πιηθό κπνξεί λα είλαη ζρεηηθό κε ηα πην θάηω ζέκαηα: 

  Απνξξίκκαηα 

  Δλέξγεηα 

  Νεξό 

  Βηνπνηθηιόηεηα 

  Γάζνο 

  Κιηκαηηθέο αιιαγέο. 
 

ηόρνο είλαη λα ζπγθεληξωζεί, λα αμηνινγεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ην πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί 
από ηε βάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, λα δηαρπζεί θαη λα αμηνπνηεζεί από ην ζύλνιν ηωλ 
ζρνιηθώλ κνλάδωλ. Όιν ην πιηθό ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν ηωλ Νέωλ Αλαιπηηθώλ 
Πξνγξακκάηωλ.  
Σν πιηθό είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηαιεί ζε Cd, νύηωο ώζηε λα κπνξεί λα ηύρεη επεμεξγαζίαο 
θαη επηκέιεηαο θαη κπνξεί λα έρεη ηελ πην θάηω κνξθή:  

  ρέδηα καζήκαηνο πνπ έρεηε νξγαλώζεη κε βάζε ηηο πην πάλω ζεκαηηθέο.  



 

 

  Φύιια εξγαζίαο γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα. 

  Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηα πην πάλω ζέκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο λα αλαθέξεηαη ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη, ε πνξεία εθαξκνγήο ηνπο θαη 
ηα κέζα θαη πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

  Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα πνπ λα αθνξνύλ ζηα πην πάλω ζέκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα 
πεξηγξάθεηαη ν ζθνπόο, νη ζηόρνη, ε πνξεία ζρεδηαζκνύ ηνπ θαη νη θαλόλεο ηνπ 
παηρληδηνύ. Μπνξείηε λα απνζηείιεηε θωηνγξαθηθό πιηθό ηνπ παηρληδηνύ αλ ην έρεηε 
ήδε θαηαζθεπάζεη.  

 Γεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο, όπνπ λα πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ζρεδηαζκνύ θαη 
θαηαζθεπήο ηνπο. Όπνπ ππάξρεη θωηνγξαθηθό πιηθό είλαη ρξήζηκν λα επηζπλάπηεηαη.  

  Πεηξάκαηα: Αλαθνξά ζην ζθνπό δηεμαγωγήο ηνπο θαη ζηελ πνξεία εθηέιεζήο ηνπο. 
 
Σν πην πάλω πιηθό είλαη ελδεηθηηθό γηα ην ηη κπνξεί ην θάζε ζρνιείν λα απνζηείιεη. Μπνξείηε 
λα απνζηείιεηε νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό ζεωξείηε όηη είλαη ρξήζηκν θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 
ην έξγν ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν πιηθό είλαη θαιό λα πξνέξρεηαη από δηάθνξα καζήκαηα πνπ 
έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηωλ πην πάλω ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ. 
 
Δίλαη ζεκαληηθό ζην πιηθό πνπ ζα ζηείιεηε λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ, ην όλνκα 
ηνπ/ηωλ εθπαηδεπηηθνύ/ωλ πνπ ην εηνίκαζαλ θαη ε ηάμε ζηελ νπνίν εθαξκόζζεθε. 
 
Παξαθαιείζζε όπωο ην πιηθό απνζηαιεί ή παξαδνζεί ηδηνρείξωο κέρξη ηηο 17 Ιοςνίος 2011: 
 
α) για ηιρ Επαπσίερ Λεςκωζίαρ, Λάπνακαρ και Αμμοσώζηος ζηο Παιδαγωγικό 
Ινζηιηούηο Κύππος: 
Φ/δη θ. Αξαβέιιαο Εαραξίνπ  
          (Τιηθό γηα Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ΠΔ/ΔΑΑ) 
          Σ.Θ. 12720,  
          2252 Λεπθωζία 
          Σει. επηθνηλωλίαο: 22402352 
 
β) για ηιρ Επαπσίερ Λεμεζού και Πάθος ζηο Επαπσιακό Γπαθείο Παιδείαρ Λεμεζού: 
Φ/δη θ. Γηώξγνπ Γεωξγίνπ, ΔΓΔ 
       (Τιηθό γηα Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ΠΔ/ΔΑΑ) 
       Δπαξρηαθό Γξαθείν Παηδείαο Λεκεζνύ 
       Βαζηιέωο Κωζηαληίλνπ 131 
       ΣΘ 56061 
       3304 Λεκεζόο  
       Σει. επηθνηλωλίαο: 25870280 
 
Γηα επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε ζηα ηειέθωλα 
πνπ αλαγξάθνληαη πην πάλω. 
 
                                                                                                                        

                                                                                                                
                                                                                

Αληξέαο Υαξαιάκπνπο 
                                                                                                          Γηεπζπληήο 

γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα 
 
 

 
Κνηλ: Αλ. Γ/ληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  


